MESTO KOLÁROVO
Mestský úrad, Kostolné nám.1

Na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 02.12.2013
K bodu rokovania číslo: 10./g

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 18/2013
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo
na rok 2014

Predkladá:
Ing. Imrich Mészáros
Vedúci oddelenia výstavby a ŽP
Spracovali:
Ing., Bc. Iveta Némethová – prednostka úradu
Marta Kürtiová – ref. OV a ŽP
Uložené prejednať v komisiách:
- finančnej a majetku mesta
- v podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR
Materiál obsahuje:
- Návrh VZN mesta Kolárovo č. 18/2013
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo na rok 2014
- dôvodovú správu

N á v r h na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie, že
1./ návrh VZN mesta Kolárovo č. 18/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území
mesta Kolárovo na rok 2014, podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa
18.11.2013 a zverejnený na web. stránke mesta Kolárovo.

B./ schvaľuje – neschvaľuje
1./ so súhlasom .......... poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov
mestského zastupiteľstva VZN mesta Kolárovo č.18/2013 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na území mesta Kolárovo na rok 2014
Határozati javaslat

Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi,
1./ hogy a javaslat a 2014. évi közterület-használati adóról szóló 18/2013 sz. általános kötelező
érvényű rendeletre a T.t. 369/1990 sz., a közigazgatásról szóló törvénye 6.§ 3.bekezdése értelmében
2013. november 18-án került a nyilvánosság elé a városi hivatal hirdetőtábláján, valamint Gúta Város
honlapján.

B./ jóváhagyja – nem hagyja jóvá
1./ ….............. képviselő beleegyezésével, akik a jelenlévő képviselők több mint 3/5-ét képezik, Gúta
Város 18/2013 sz., a 2014. évi közterület-használati adóról szóló általános kötelező érvényű
rendeletét Gúta Város területén.
Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 18/2013
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo na rok 2014
Návrh VZN č.18/2013 bol predložený MsZ po prejednaní v poradných komisiách
- finančnej a majetku mesta
- podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR.
Vysvetlivky
1. Návrh VZN č.18/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo
na rok 2014 je vypracovaný v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Aktualizácia VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v meste Kolárovo
na kalendárny rok 2014 je nutná z nasledových dôvodov.
Poznámka: sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na mestskom trhovisku – počas trhových
dňoch je stanovená všeobecne záväzným nariadením.
v § 7 bod e./ prvý odsek

pôvodné znenie / z r. 2012 / - minimálne obdobie 1 týždeň.............0,35 € za každý aj neúplný m2 za tržný deň
sa nahradí nasledovne:
- za 1 /jeden/ tržný deň / aj začatý deň / . . . . . . . .0,35 € za každý aj neúplný m2 .
ZMENA JE NAVHOVANÁ – v súlade s požiadavkou občanov mesta Kolárovo.

v § 9 bod 1./ druhý odsek druhý riadok

pôvodné znenie / z r.2012 / - text: „ v lehote najneskôr 7 pracovných dní “
sa nahradí nasledovne:
„ v lehote najneskôr 15 pracovných dní “.
ZMENA JE NAVHOVANÁ z dôvodu možnosti spracovania a postúpenia žiadostí na prejednanie
v odborných komisiách pri MsZ.
Ostatné body sú nezmenené.

Mesto Kolárovo, Mestské zastupiteľstvo v Kolárove v zmysle § 4 ods.3 písm. c/, § 6 a § 11 ods.4
písm. d/, e/ a g/ zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
/ ďalej len zákon o obecnom zriadení / a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v platnom znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na v y d a n í tohto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE Mesta Kolárovo,
č. VZN 18/2013
O MIESTNEJ DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
NÁVRH
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené
v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Mesto Kolárovo ako správca dane ( ďalej len „ správca dane “ ) týmto VZN zavádza
s účinnosťou od 1.1.2014 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na kalendárny
rok 2014.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona
č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§4
Vymedzenie predmetu dane
Definovanie verejného priestranstva, pojmy
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stolov a stoličiek na účel
poskytovania pohostinských, reštauračných a iných obdobných služieb, umiestnenie
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky palív alebo iného materiálu, prechodné umiestnenie informačného
a propagačného zariadenia alebo tabule na verejnom priestranstve a stĺpoch verejného
osvetlenia, ako aj trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a umiestnenie
sklápacej garáže na vyhradenom priestore. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého
parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko
pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby.
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2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve alebo v správe mesta s výnimkou pozemkov, ktoré mesto prenajalo podľa
osobitného zákona. Sú to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhoviská,
parky, ihriská a pod.
§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo
na účely uvedené v predmete dane.
§6
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§7
Sadzba dane
Daň za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň sa stanoví nasledovne:
a./ pri skladovaní stavebných materiálov, uhlia, maštaľného hnoja a odpadu mimo ciest
a MK daň sa platí za každý aj neúplný m2 denne, okrem prvého dňa po umiestnení skládky
nasledovne: - za druhý a tretí deň.................................................................0,20 €/m2/deň
- za každý ďalší aj začatý deň...................................................0,35 €/m2/deň
Osoby, ktoré majú právoplatné stavebné povolenie, alebo povolenie k ohláseniu drobnej
stavby, stavebných úprav, môžu žiadať od správcu verejného priestranstva odpustenie dane.
b./ za prechodné umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule, vrátane
informačných tabúľ, umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia.......0,15 €/m2/deň
c./ pri trvalom užívaní verejného priestranstva za účelom umiestnenia prenosnej garáže
a predajných zariadení vrátene terasy daň je určená nasledovne:
- v zastavanej časti mesta Kolárovo.....................................................0,0822 €/m2/deň
- mimo zastavaného územia mesta Kolárovo – v mestských častiach:
Veľká Gúta, Veľký Ostrov, Pačérok, Částa.....................................0,0411 €/m2/deň.
d./ pri trvalom, resp. prechodnom užívaní verejného priestranstva z dôvodu státia
s motorovými vozidlami vrátane prívesov / okrem osobných motorových vozidiel a
motocyklov / mimo ciest, daň sa vyrubuje v čiastke...........................0,0548 €/m2/deň.
Presné vymedzenie verejného priestranstva určeného na trvalé, resp. prechodné
užívanie – státie, stanový Mestské zastupiteľstvo na základe podanej žiadosti.
e./ daň za užívanie verejného priestranstva na trhovisku – počas trhových dňoch:
- za 1 tržný deň ............................................0,35 € za každý aj neúplný m2
- na obdobie 6 mesiacov..............................16,00 € za každý aj neúplný m2
- na obdobie 1 rok.......................................32,00 € za každý aj neúplný m2
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f./ daň pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas trojdňových jarmokov,
hodov a trhov sa vyrubuje podľa charakteru predávaného tovaru nasledovne:
- bez ohľadu na zúčastnené dni 1/
- posledný deň trvania jarmoku resp. hodov, trhov 2/
f./ 1/ Sadzobník dane: bez ohľadu na zúčastnené dni
– ceny sú určené podľa charakteru predávaného tovaru, výmera jednej parcely = 9 m2
Prvá parcela,
Každá ďalšia
Činnosť, sortiment
Pohostinská činnosť – občerstvenie, syry
Miesto na konzumáciu stravy, umiestnenie stolov a lavíc
Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemyselný a
drogistický tovar, nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené
výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety, záhradkárske potreby,
propagačné,- reklamné činnosti
Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go – mrazený krém, gofri
Knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare,
zvukové nosiče,
Cukrovinky, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, semienka

aj začatá
160,00 €
120,00 €
70,00 €

parcela, aj začatá
160,00 €
120,00 €
35,00 €

65,00 €
60,00 €

35,00 €
35,00 €

Parkovanie s motorovými vozidlami v jarmočnom priestore
Osobné auto
Úžitkové vozidlo – do 3,5 t.
Nákladné auto – nad 3,5 t.
Príves – užitočným zaťažením do 750 kg
– užitočným zaťažením nad 750 kg

Sadzby/vozidlo
30,00 €
37,00 €
50,00 €
30,00 €
37,00 €

f./ 2/ Sadzobník dane: posledný deň trvania jarmoku resp. hodov, trhov
– ceny sú určené podľa charakteru predávaného tovaru, výmera jednej parcely = 9 m2
Prvá parcela,
Každá ďalšia
Činnosť, sortiment
Pohostinská činnosť – občerstvenie, syry
Miesto na konzumáciu stravy, umiestnenie stolov a lavíc
Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemyselný a
drogistický tovar, nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené
výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety, záhradkárske potreby,
propagačné,- reklamné činnosti
Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go – mrazený krém, gofri
Knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare,
zvukové nosiče,
Cukrovinky, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, semienka

aj začatá
137,00 €
100,00 €
57,00 €

parcela, aj začatá
137,00 €
100,00 €
17,00 €

52,00 €
47,00 €

17,00 €
17,00 €

Parkovanie s motorovými vozidlami v jarmočnom priestore
Osobné auto
Úžitkové vozidlo – do 3,5 t.
Nákladné auto – nad 3,5 t.
Príves – užitočným zaťažením do 750 kg
– užitočným zaťažením nad 750 kg

Sadzby/vozidlo
12,00 €
14,00 €
19,00 €
12,00 €
14,00 €
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g./ daň pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas dvojdňových jarmokov,

hodov a trhov sa vyrubuje podľa charakteru predávaného tovaru nasledovne:
- bez ohľadu na zúčastnené dni 1/
- posledný deň trvania jarmoku resp. hodov, trhov 2/
g./ 1/ Sadzobník dane: bez ohľadu na zúčastnené dni
– ceny sú určené podľa charakteru predávaného tovaru, výmera jednej parcely = 9 m2
Prvá parcela,
Každá ďalšia
Činnosť, sortiment
Pohostinská činnosť – občerstvenie, syry
Miesto na konzumáciu stravy, umiestnenie stolov a lavíc
Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemyselný a
drogistický tovar, nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené
výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety, záhradkárske potreby,
propagačné,- reklamné činnosti
Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go – mrazený krém, gofri
Knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare,
zvukové nosiče,
Cukrovinky, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, semienka

aj začatá
148,00 €
120,00 €
64,00 €

parcela, aj začatá
148,00 €
120,00 €
25,00 €

59,00 €
54,00 €

25,00 €
25,00 €

Parkovanie s motorovými vozidlami v jarmočnom priestore
Osobné auto
Úžitkové vozidlo – do 3,5 t.
Nákladné auto – nad 3,5 t.
Príves – užitočným zaťažením do 750 kg
– užitočným zaťažením nad 750 kg

Sadzby/vozidlo
21,00 €
25,00 €
34,00 €
21,00 €
25,00 €

g./ 2/ Sadzobník dane: posledný deň trvania jarmoku resp. hodov, trhov
– ceny sú určené podľa charakteru predávaného tovaru, výmera jednej parcely = 9 m2
Prvá parcela,
Každá ďalšia
Činnosť, sortiment
Pohostinská činnosť – občerstvenie, syry
Miesto na konzumáciu stravy, umiestnenie stolov a lavíc
Textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, priemyselný a
drogistický tovar, nábytok, elektronika, kuchynský tovar, prútené
výrobky, okrasné kríky,- stromy,- kvety, záhradkárske potreby,
propagačné,- reklamné činnosti
Trdelník, zemiakový špirál, icé´n´go – mrazený krém, gofri
Knihy, hračky, bižutéria, plasty, obrazy, liečivé rastliny, okuliare,
zvukové nosiče,
Cukrovinky, cukrová vata, medovník, med, ľadová drť, semienka

aj začatá
137,00 €
100,00 €
57,00 €

parcela, aj začatá
137,00 €
100,00 €
17,00 €

52,00 €
47,00 €

17,00 €
17,00 €

Parkovanie s motorovými vozidlami v jarmočnom priestore
Osobné auto
Úžitkové vozidlo – do 3,5 t.
Nákladné auto – nad 3,5 t.
Príves – užitočným zaťažením do 750 kg
– užitočným zaťažením nad 750 kg

Sadzby/vozidlo
12,00 €
14,00 €
19,00 €
12,00 €
14,00 €
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h./ Pri prechodnom užívaní verejného priestranstva zariadeniami cirkusu a lunaparku
výška dane je 0,60 € za každý aj neúplný m2 denne.
Daň sa vyrubuje na základe skutočne zaberanej plochy.
i./ Za prechodné užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb v centre mesta: na Pešej zóne a na Kostolnom
námestí........................................................................................do 50 m2.....60,00 €/ deň
......................................................................................nad 50 m2....100,00 €/ deň.
j./ Pri zaberaní verejného priestranstva z dôvodu rozkopávky............0,30 €/m2/deň.
Za plochu rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka výkopu miestnej komunikácie,
chodníka, zelene. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj
výmera dotknutej zelene.
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§9
Správa dane
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1./Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane nasledovne:
- daňovník písomne alebo ústne oznámi zámer prechodného užívania verejného priestranstva
na dobu nepresahujúcu 3 dni správcovi dane najneskôr v deň začatia užívania verejného
priestranstva,
- zámer prechodného užívania verejného priestranstva na súvislú dobu oznamuje daňovník
správcovi dane písomne alebo ústne v lehote najneskôr 15 pracovných dní pred začatím
užívania verejného priestranstva.
Prechodné užívanie verejného priestranstva na účel uvedený v predmete dane je možné
iba so súhlasom správcu dane.
2./Správca dane za užívanie verejného priestranstva ktorým je Mesto Kolárovo vyrubí daň
„rozhodnutím“. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. V prípade jarmokov, hodov a trhov daň je splatná najneskoršie do dňa
začatia užívania verejného priestranstva. Vyrubená daň je príjmom rozpočtu mesta Kolárovo.
3./Daň sa platí v príslušnej výške podľa rozhodnutia na účet správcu dane.
Daňovník môže vyrubenú daň zaplatiť v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom
z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.
Podkladom pre vyhotovenie rozhodnutia je:
a./ pri prechodnom užívaní verejného priestranstva: písomná alebo ústna žiadosť daňovníka
b./ pri trvalom užívaní verejného priestranstva: zmluva o užívaní verejného priestranstva,
uzavretá medzi Mestom Kolárovo a žiadateľom, po prejednaní Mestským
zastupiteľstvom, na základe písomnej žiadosti fyzickej resp. právnickej osoby.
4./Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dní,
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
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§ 10
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické osoby a právnické
osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a./ akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo
verejno-prospešné účely
b./ kultúrne, športové, cirkevné, enviromentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
c./ akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
d./ účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb,
ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kolárovo č.18/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Kolárove uznesením č. 480/2012-A/1, zo dňa 05.12.2012.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Kolárovo,
dňa ........... 2013, uznesením č. .........../2013-................. .
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta
a zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 18.11.2013 a
4. Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zvesený dňa ................... 2013.
V Kolárove, dňa 16.11.2013
Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo
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